
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 101  

 

На 21 август 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искане за отваряне на запечатани помещения.  

Докладват: Силва Дюкенджиева, Георги   

Баханов   

 

2. Обсъждане проекти на принципни решения. 

Докладват: Мирослав Джеров, Катя 

Иванова  

3. Условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител 

на когото да бъде възложена компютърна обработка на данните в ОИК и 

ЦИК с технически носители за резултатите от изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Докладва: Емил Войнов  

4. Проект на решения за назначаване на ОИК. 

Докладват: Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Силва Дюкенджиева, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова, Катя Иванова,  

5. Разни 

Докладват: Димитър Димитров, Мирослав 

Джеров, Кристина Стефанова, Николай Николов, 

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Катя 

Иванова, Ивайло Ивков.  
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева  

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от госпожа 

Стефка Стоева  – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден колеги. Откривам 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

По проекта за дневен ред.  

Госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да ме включите в 

точка втора – Проекти на принципни решения. В точка четвърта - Проекти 

на решения за назначаване на ОИК и в точка 5 – Разни.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по дневния ред желаят 

ли включване?  

Господин Ивков в разни.  

Ако няма други желаещи, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: По точка първа – Доклади относно 

искане за отваряне на запечатани помещения. Госпожа Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо председател, уважаеми 

колеги, в моя папка в днешното заседание ще видите с вх. № МИ-06-215 

сме получили писмо от кмета на Община Опан  във вчерашна папка, а в 

днешна папка има проект за решение с № 665. Това е искане от кмета на 

Община Опан за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали от изборите за членове на Eвропейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. Писмото което е 

постъпило е с вх. № ЕП-14-83 от 19 август. Иска се да се отвори 

запечатаното помещение за да могат вътре да се поставят метални 

шкафове, в които да се приберат сега книжата от предстоящите през м. 

октомври изборни книжа и материали. При което на основание чл. 57, ал. 

1, точка 1 от Изборния кодекс и наше Решение 243-ЕП от 2 май ви 

предлагам да разрешим отварянето на запечатано помещение на приземен 

етаж или на етаж нула, както е написано в писмото, в административната 

сграда на Община Опан, област Стара Загора, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали от евроизборите, с цел да бъдат монтирани 

шкафове. Виждате колеги решението. Ако има някакви възражения или 

допълнения съм готова да ги приема.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли въпроси, бележки към 

проекта.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само да уточня за протокола, че не съм 

изписала адреса, защото Община Опан е едно село. Сградата е описана.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване да разрешим 

монтирането на метални шкафове.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай 

Николов, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 637-ЕП.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, искам да ви докладвам, тъй 

като  ми беше подадено от деловодството. Имаше с вх. № ЕП-14-42 от 24 

юни 2019 г. искане от Рангел Марков – кмет на район Банкя. Желаем да 

разрешим да се отвори запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали, за да бъде предоставен цитирания списък на 

ГД „ГРАО“ към МРРБ за проверка.  

Уважаеми колеги, бях подготвил към онзи момент решение за 

разрешаване отварянето на запечатаното помещение. Но след като се 

запознах подробно с искането, тогава към онзи момент юни месец, сме 

изпратили едно писмо с изх. № ЕП-06-180-1 от 27.06.2019 г. до господин 

кмета на район Банкя, Столична община Рангел Марков.  

Във връзка с неговото писмо, което цитирах преди малко, с което 

искат отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали, за да извадят избирателния списък на СИК 71, следва 

да уточнят адреса на помещението и какви изборни книжа и материали и 

от кои избори се съхраняват в същото. Към настоящия момент от 

деловодството ми е подадено, че чака отговор.  

Единият вариант е да са го отворили това помещение без наше 

решение. Другият вариант е да не са го получили. Има различни хипотези. 

Но предлагам това писмо да се изпрати още веднъж напомнително до 

господин кмета на район Банкя, за да може евентуално да уточнят и 

Централната избирателна комисия да излезе с решение, с което да разреши 

отварянето на помещението. Към настоящия момент няма как да излезем с 

такова решение, тъй като първо не е уточнен адреса на помещението. 

Отделно не са уточнени какви изборни книжа и материали и от кои избори 

се съхраняват в това изборно помещение. Така че това ми е предложението 
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госпожо председател. Едно напомнително, тъй като от 27.06.2019 г.чакам 

отговор.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме протоколно 

решение да изпратим напомнително писмо до кмета на Община Банкя, за 

да решим въпроса с помещението.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Цветанка Георгиева), против – 1 (Ивайло Ивков).  

 Давам думата на госпожа Иванова по точка 2 от дневния ред – 

Принципни решения. Заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите инициали 

днешно заседание е качен проект на принципно решение, относно 

определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на 

избиратели, подкрепящо регистрацията на независим кандидат за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври. В същата 

папка са качени и двете приложения към същото решения. Приложение № 

1 е указание за попълване на списъка в структуриран електронен вид и 

приложение 2 електронната форма на данните в структурирания 

електронен вид. Решението няма нищо особено в сравнение с предходно 

приемани аналогични решения от Централната избирателна комисия.  

Това което бих искала да обсъдим е свързано с точното изписване 

на списъците, тъй като разпоредбата на чл. 416 говори за списъци на 

избиратели подкрепящи регистрацията на независими кандидати. докато в 

разпоредбата на чл. 57, ал. 1, точка 35 се говори за това, че Централната 

избирателна комисия определя формата и структурирания електронен вид 

на списъците за участие на независими кандидати в изборите. Няма 

съществено значение. Чисто терминологично е. Въпросът е кой от двата 
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израза ще приемем. Списък на избиратели подкрепящи регистрацията или 

списъци за участие на независими кандидати в изборите. Само това 

подлагам на коментари. Разбира се, ако има някакви предложения за 

изменение и допълнение на решението, моля да бъдат обсъдени.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

КАТЯ ИВАНОВА: Приемам в текста да бъде дописано съответно 

Приложение 1 и Приложение 2.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други изказвания, въпроси 

има ли? Ако няма, процедура по гласуване на предложеното принципно 

решение.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 638.  

Процедура по гласуване и за двете решения, вчерашното и 

днешното. Ще проследим дали е направено. Вчера имаше доста работа по 

страницата на Комисията.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Преминаваме към точка трета – Условия, ред и срокове за конкурс 

за определяне на изпълнител за обществена поръчка за компютърна 

обработка на данните на ОИК и ЦИК.  

Господин Войнов заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Предлагам да отложим малко по-късно тази 

точка.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: По точка четвърта – Проект на 

решение за назначаване на ОИК.  

Водя една таблица, за да може всички колеги да бъдат еднакво 

натоварени.  

Господин Джеров имате думата.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от днес вх. 

№ МИ-06-215/15 от 28-ми сме получили предложение от господин Крум 

Георгиев Маринов – кмет на Община Бобошево, с което ни казва, че на 

основание чл. 57, ал. 7-ИК и точка 5 от Решение № 600-МИ от 9.08.2019 г. 

на Централната избирателна комисия и след постигнати договорености за 

състав на ОИК в Община Бобошево, видно от протокола за проведените 

консултации с местните ръководства на парламентарно представените 

партии и коалиции и партиите в Европейския парламент с изх. № 24-08 от 

16.08.2019 г., предлагат да бъде назначен следния състав на общинската 

избирателна комисия Бобошево.  

Приложени са към папката всички документи в цялост и 

съответните имена за назначаване на състава на общинската избирателна 

комисия както следва: Веска Михалчева Костадинова – ГЕРБ, Юлияна 

Венциславова Стаменова – Коалиция „БСП за България“, Атанаска 

Костадинова Панова – Движение за права и свободи, Весела Чавдарова – 

Коалиция „Обединени патриоти“. За секретар е предложението. Елена 

Костадинова Василкьова – член на ОИК от ГЕРБ, Мария Кирилова 

Комарова – член от ПП „ГЕРБ“, Валентина Крумова Домозетска – член от 

ГЕРБ, Елена Михайлова Димитрова – член от Коалиция „БСП за 

България“. Веска Иванова Кацарова – член от Коалиция „БСП за 

България“, Ралица Димитрова Карашова – член от Коалиция „БСП за 

България“, Николай Иванова Трошков от ПП „Воля“.  

Проектът за решение е качен в моята папка. Моля да го погледнете 

и ако нямате нищо против, да бъде подложен на гласуване и да бъде 
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назначен съответния състав на ОИК, Община Бобошево, Област 

Кюстендил.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Сега виждам, че в състава на Комисията няма 

представител на Демократична България, която е представена в 

Европарламента, а няма парламентарна група. При това положение две 

неща. Дали е изпратена поканата и е получена за участие в консултациите 

ме интересува, ако може да ми кажете? И ако се окаже, че има изпратена 

покана, не е присъствала и няма да има член, то тогава в текста на 

решението преди диспозитива трябва да отпадне невярното твърдение, че е 

участвала в консултациите.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Ще направят тази проверка по 

представените документи, дали има отправена покана и присъствие по 

забележката, която направи колегата Ивков и ще ви дам допълнителна 

информация. Ако не е направено по съответния ред и начин ще изменя в 

решението съответното вписване.  

Има отбелязано, до политическите ръководства, съответно 

политически партии както са изброени и също коалиция „Демократична 

България – Обединение“, също има отправена покана от господин 

Маринов – кмета на Община Бобошево.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да отложим гласуването, за 

да може да се направи допълнителна проверка. Колеги, явно ще има и 

други такива случаи. Пречи ли да се обединим около това тези случай да 

ги отложим за петък или понеделник. Проектите ви са готови, но може да 

настъпят други обстоятелства.  

Господин Николов заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Смятам,  че би могло да се отложат 

конкретните проекти. Наистина имаме прецеденти от предишното 

гласуване на състави на избирателни комисии през м. април. По 

същественото е, че това отлагане не бива да е неограничено във времето. 
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Единият възможен срок е 24 август, крайния срок, който е по хронограма 

за представяне на документи от страна на кметовете на общини за 

съгласие. И наистина 24-ти се пада събота. Така че според мен до края на 

седмицата би могло да има такъв толеранс от наша страна. Още повече, че 

тези комисии вероятно няма да бъдат чак толкова много, в които няма 

заявено представителство на правоимащата организация.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Към 26 август вървим, понеделник, 

защото срока изтича. Няма нужда да пишем после допълнителни решения, 

когато нещо търпи отлагане и може да изчака.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Приемам предложението за отлагане.  

Господин Николов имате думата.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз също ще помоля за отлагане, тъй като 

от Община Левски с вх. № МИ-06-215 от 20 август е пристигнало само 

едно писмено заявление от страна на кмета на общината, в което ни 

предлага състав на 13 членна комисия. Явили са се представители на една 

коалиция. Преписката не е пристигнала. Но искам да запозная ЦИК с две 

групи проблеми по тази община. Видно от този документ, който е 

пристигнал е участвал в преговорите Коалиция „Реформаторски блок“, 

каквато не съществува в Европейския парламент. И второ, представителят 

на коалицията е предложен за секретар, което е в противоречие с 

изискванията в ръководствата да участват само представители на 

парламентарно представени партии. Съгласно този документ, такова е 

разположението на силите.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Цанева има думата.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: При  мен също ще подлежи на отлагане, тъй като 

за Община Етрополе не е присъствала Коалиция „Демократична 

България“.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Георгиева заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-215-8 от 20 
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август 2019 г. от кмета на Община Ветрино, Варненска област, с 

предложение за състав на общинска избирателна комисия. Представени са 

всички изискуеми документи. Проведени са консултациите, на които са 

присъствали всички парламентарно представени групи, както и 

представител на Коалиция „Демократична България“.  

Всички документи са получени в оригинал, прегледани са, на база 

на което ви предлагам Централната избирателна комисия да назначи 

общинска избирателна комисия в Община Ветрино, Варненска област в 

състав от 13 членове, както следва:  

Председател – Ивайло Милчев Илиев – ПП „ГЕРБ“ 

Заместник-председател – Радка Атанасова Цачева – Коалиция „БСП 

за България“ 

Заместник-председател - Пламен Маринов Маринов – Коалиция 

„Обединени патриоти“ 

Секретар - Назлъ Мустафа Шериф – ДПС 

Членове: Борислава Андонова Георгиева – ГЕРБ, Диана Димова 

Мавродиева – ГЕРБ, Даниел Медков Господинов – ГЕРБ, Добринка 

Светлюва Андреева - Коалиция „БСП за България“, Галина Данкова 

Вичева - Коалиция „БСП за България“, Елена Тодорова Еремиева - 

Коалиция „БСП за България“, Светлана Вълчева Йорданова – Коалиция 

„Обединени патриоти“, Калина Димова Калчева – Партия „Воля“, 

Владимир Станчев Христов – Коалиция „Демократична България“.  

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 

септември и на назначените членове да се издадат удостоверения.  

Приложени са към предложението и резервни членове на ОИК от 

ПП „ГЕРБ“ – Владимир Георгиева Узунов и от Коалиция „БСП за 

България“ – Бедрие Айдънова Скендерова.  

Те са писали Варненска област, но ще го променя, така както е 

правилно. Ще променя Община Ветрино, област Варна.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки колеги, допълнения?  
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Колеги, ако няма други бележки, моля процедура по гласуване на 

решението.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Община Ветрино № на Решението 639.  

Госпожо Дюкенджиева имате думата.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка днешно 

заседание има проект за решение за назначаване на общинска избирателна 

комисия в Община Садово – Пловдивска област.  

Постигнали са съгласие. Консултациите са проведени на 16 август. 

изпратени са всички необходими документи, копия от дипломи, 

декларация от кандидатите за членове в оригинал. Налични са всичките 

декларации. Така че колеги, предлагам ви да назначим общинска 

избирателна комисия в Община Садово – Пловдивска област в състав от 13 

членове както следва: 

Председател – Гергана Василева Гатева-Златкова от ПП „ГЕРБ“ 

Заместник-председател – Атанас Василев Русинов – Коалиция 

„Обединени патриоти“ 

Заместник-председател – Мехмед Адем Шевкет – ПП „ДПС“ 

Секретар – Димитър Любенов Алексов - Коалиция „БСП за 

България“ 

Членове: Даринка Димитрова Динкова – ГЕРБ, Веселин Николов 

Николов – ГЕРБ, Недялка Филипова Атанасова – ГЕРБ, Михаела 

Йорданова  Желева - Коалиция „БСП за България“, Пламен Рангелов 

Рашев - Коалиция „БСП за България“, Мартин Георгиев Чаушев - 

Коалиция „БСП за България“, Янко Иванов Янев – ПП „Воля“, Иван Янев 
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Георгиева – Демократична България – Обединение и Дими Благоева 

Караколева – Коалиция „Обединени патриоти“. 

Като имаме представенИЯ списък с две лица, резервни членове – 

Светла Ганчева Ганева и Диана Митева Михова.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 640.  

Госпожо Ганчева заповядайте.  

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: С един от двата ми разпределени ми ОИК 

съм готова. По-късно ще помоля да ме включите за следващия.  

Във вътрешна мрежа ви предлагам проект за решение за 

назначаване на общинска избирателна комисия в Община Девня, област 

Варна. В Централната избирателна комисия е пристигнала преписка с вх. 

№ МИ-06-215-5 от 20 август 2019 г. Приложени са всички изискуеми 

документи. Ще оттегля доклада. Малко по-късно ще се включа.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова има думата по 

точка 4.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК постъпи цялата 

преписка с предложение за състава на общинската избирателна комисия 

Смолян. Изпратени са всички изискуеми документи от кмета на Община 

Смолян, видно от протокол от проведените консултации на 16.08.2019 г. 

Присъствали са представителите на всички парламентарно представени 

партии и коалиции, както и на коалицията с членове в Европейския 

парламент. В този случай съставът е 13 членен. Постигнато е съгласие по 

отношение на състава на ОИК – Смолян. Приложени са документите, 
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които се изискват. Лицата предложени за състава отговарят на 

изискванията на закона.  

Предлагам ви следния състав на Общинска избирателна комисия 

Смолян.  

Председател – Симеон Атанасов Велинов – ГЕРБ 

Заместник-председател – Зоя Емилова Бенкова – Коалиция 

„Обединени патриоти“  

Заместник-председател – Иван Михайлов Райков – Коалиция „БСП 

за България“ 

Секретар – Емилиян Здравков Бакърджиев – ДПС 

Членове: Златко Славчев Карамучев – ГЕРБ, Малинка Минчева 

Кортова – ГЕРБ, Василка Димитрова Катешка – ГЕРБ, Маргарита 

Георгиева Солакова – Коалиция „БСП за България“,  Анастасия Манолева 

Караманолева- Пенева – Коалиция „БСП за България“,  Галя Валентинова 

Русева - Коалиция „БСП за България“,  Шинка Андреева Щинкова – ПП 

„Воля“, Андрей Емилов Петев – ПП „Обединени патриоти“ и Елица 

Валентинова Маринова – Коалиция „Демократична България – 

Обединение“.  

В списъка на резервите също го виждате на страницата на този етап 

за сведение. Само едната диплома на член предложен за резервен не е 

легализирана. Издадена е в чуждестранен университет. Но на този етап 

считам, че не се налага да се предприемат други действия. Както и в 

самите декларации не е посочена общината саморъчно подписана от двама 

резервни. Всички документи на членовете за основния състав на комисията 

са налице и са прецизни и отговарят на изискванията.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли  бележки към проекта за 

решение?  

Процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 
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Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 641.  

Колеги, изчакваме още по тази точка. Други няма готови.  

Минаваме на точка разни. 

Господин Димитров заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам едно питане. Господин Терзиев е 

отправил няколко въпроса. На другите мога да отговоря. Пита, декларация 

по образец подписан от всеки член на Инициативния комитет, че няма да 

обработва и предоставя личните данни на включените в подписката. 

Имаме ли такава декларация? Къде може да намерим следния образец, за 

да го попълним и изпратим?  

Декларация по образец подписана от всеки член на Инициативния 

комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените 

в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели.  

В Приложение 67 е записано. Членът на Инициативния комитет 

обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за 

защита на личните данни и носи отговорност  като администратор по 

смисъла на чл. 4, точка 7 от еди-кой си регламент на Европейския съюз. 

Нямаме такава декларация и това питам. Какво да му отговоря.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз бих му отговорил, че тъй като той подписва 

члена на всяка страница.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние не изискваме такава декларация. 

Това трябва да му отговоря. Има пет, шест въпроса, на които стандартно 

може да се отговори.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам следни отговор от две изречения.  

Декларацията, която визирате не съществува като изборна книга. В 

Изборна книга Приложение № еди-кое си съществува този текст и тя се 

подписва на всяка страница.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението за отговор.  

Процедура по гласуване на този отговор.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Господин Джеров има думата.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от днес вх. 

№ 06-274 сме получили писмо от Община Кнежа, с което кмета господин 

Илийчо Лачовски ни уведомяват и прилагат съответните копия от заповед 

0246 от 7 май 2019 г., заврени копия от заповед 66 от 18.07.2019 г., 

заверено копие също на съставения протокол между определените 

длъжностни лица и кмета на Община Кнежа за предаване на печат и ключа 

от помещенията,  в които се съхраняват изборните книжа и материали от 

произведените избори за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г.  

Докладвам го за сведения.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Дюкенджиева заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в папка с мои 

инициали от вчерашна дата има един качен сигнал за нарушение при 

определяне на състава на общинската избирателна комисия в Червен бряг. 

Тук представителя на ПП „Атака“ твърди, че не е бил поканен за участие в 

консултациите. Описано е според него как са проведени консултациите. И 

той моли ЦИК да разпореди отново провеждането, цитирам „на истински 

законни консултации за формиране на състава“. И също така ЦИК да 

провери случая и да бъде потърсена наказателна и административна 

отговорност на временно изпълняващия длъжността кмет на Община 

Червен бряг.  
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Моето лично мнение е на този етап да задържим този сигнал и 

когато дойдат документите за състава на общинската избирателна комисия 

да преценим. А що се отнася до това, ЦИК не може да налага наказателна 

отговорност. Така че на този етап го докладвам само на ЦИК за 

запознаване.  

Входящият номер е  МИ-10-23 от вчерашна папка.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с този сигнал 

още вчера се запознах със съдържанието му. Единият вариант както 

предложи колегата Дюкенджиева да изчакаме да дойде преписката и от 

там след като се запознаем да установим, дали изнесените твърдения 

отговарят на истината. Другият вариант е да препратим сигнал и да 

изискаме становище от кмета по посочените в него нарушения.  

С оглед на факта, че до вчера беше последния срок за 

консултациите, очаква се, че в близките дни един, два, три дни трябва да 

дойдат всички преписки по назначаване на общинските избирателни 

комисии от всички общини в Република България. Така че няма как да се 

проведат тепърва консултации с оглед на крайния срок, който беше вчера. 

Да изчакаме да дойде преписката, както предложи колегата Дюкенджиева, 

да се запознаем и евентуално ако има потвърждение от приложените 

документи на изнесените нарушения, тогава да преценим как да 

процедираме.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стефанова заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, относно сваления и 

публикуван наръчник за киберсигурност със заглавие – Модели на 

междуинституционално сътрудничество, превода е публикуван в моя 

папка. Докладвам го за запознаване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов си подготвя 

документите. Госпожа Солакова.   
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме в отговор 

на нашето писмо от Националния статистически институт информация за 

населените места с население на 350 души. Отново е към 31 декември 2018 

г. Кметства с население 350 души към 31.12.2019 г. Те са публикувани и 

във вътрешната мрежа. На този етап, тази информация се явява повторение  

на информацията с която разполагаме. За съжаление с по-актуална не 

разполагаме. Все още от ГД „ГРАО“ нямаме отговор на поставените 

въпроси.  

В тази връзка, тъй като става дума за НСИ, във вътрешната мрежа 

виждате един файл озаглавен ЕКАТТЕ общини. Аз ще предложа така 

както е по решението за печатите да публикуваме както и на предишните 

избори през 2015 г., списъка на кодовете по ЕКАТТЕ, за да улесним 

общинските администрации с тази информация. И да знаем, че еднакъв 

критерий се прилага в цялата страна.  

Докладвам ви едно писмо от Община Доспат. Както виждате 

публикувано е във вътрешната мрежа. От общината ни уведомяват, че в 

няколко населени места има граждани с така наречен сгрешен адрес. Но те 

отговарят на изискванията по Изборния кодекс да участват в изборите на 

27 октомври. Посочен е броя на лицата със сгрешен адрес. Аз ви го 

докладвам за сведение и запознаване и ще се вземе предвид с принципното 

решение по този въпрос когато се произнасяме.  

От Област Кърджали, областния управител ни информира за 

извършената проверка за адресните регистрации извършени при условията 

и по реда на Закона за гражданската регистрация. Приложени са и 

протоколи в случаи, в които има адресни регистрации в нарушение. Те са 

заличени. Ще се приобщи към класьора с обобщаваната справка и в 

табличен вид на вътрешната мрежа на Централната избирателна комисия. 

От кмета на Община Пордим имаме информация по отношение на 

избирателните секции. Приложена е заповедта за образуване на секциите с 

адреси. Тази информация ще бъде събирана в деловодството в специално 
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обособена папка, за да може който има интерес да се запознава. А иначе от 

ГД „ГРАО“ ще поискаме в електронен вид информацията за избирателните 

секции и броя на избирателите, за да я публикуваме на нашата страница в 

изпълнение на нашето законово задължение.  

От област Шумен също имаме информация за извършени проверки 

по реда на Закона за гражданската регистрация. От Община Чавдар ни 

уведомяват за условията, които осигуряват и са подготвени за работата на 

общинската избирателна комисия. Същата информация сме получили и от 

кмета на Община Велики Преслав.  

Това е на този етап. Само да гласуваме на страницата на ЦИК да 

публикуваме списъка на кодовете на общините по ЕКАТТЕ.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване на 

протоколното решение.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Катя Иванова заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днешно 

заседание има преписка с вх. № МИ-22-38 от 20.08.2019 г. Изпратено ни е 

писмо от госпожа Мария Вълканова, която отправя следния въпрос.  

Възможно ли е да бъде общински съветник лице, което има 

договорни отношения с търговско дружество за ползването на помещение, 

което е общинска собственост. Помещението е предоставено от общината 

за ползване на търговско дружество по реда на Закона за лечебните 

заведения и съответно търговското дружество предоставя помещението на 

евентуалния общински съветник.  

Колеги, аз като докладчик по преписката имам отговор на 

поставения въпрос. Считам, че Централната избирателна комисия следва 
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да вземе принципно становище по този въпрос. Тъй като с измененията 

обнародвани в ДВ бр. 7 от 2018 г. на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, които са в сила от 1.12.2018 г. е променена  

разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА. В същата алинея в три отделни 

точки е предвидено кое лице не може да бъде общински съветник, В 

случая въпроса е поставен по повод т. 3, на ал. 5 на чл. 34, съгласно който 

законов текст, общинският съветник не може да е едноличен търговец, 

съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет 

на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която 

е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие, 

с общински предприятия.  

Като казвам, че Централната избирателна комисия следва да вземе 

принципно отношение по този въпрос ми се струва, че отговор на тези 

въпроси следва да се съдържа и в нашето решение за регистрация на 

кандидатите, принципно което предстои ние да приемем.  

Отделно от това ми се струва, че Централната избирателна комисия 

има последователна практика, по отношение на това ние да не даваме 

отговори свързани с тълкуването на разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. И в този смисъл аз бих ви 

предложила, тъй като това не е първия поставен въпрос към Централната 

избирателна комисия, с оглед разпоредби на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, дали да не препратим тези 

въпроси да бъдат обединени и да бъдат препратени към Националното 

сдружение на общините, което да си излезе с едно принципно становище 

по тези въпроси.  

Но въпреки всичко на мен ми се струва, че първо този въпрос не е 

достатъчно конкретен, тъй като ние не знаем дали този общински 

съветник, освен че му е предоставено такова помещение, което се ползва 

от търговско дружество и това помещение е общинска собственост, дали 

това лице не отговаря на едно от другите изисквания на закона, а именно 
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да е съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен 

орган.  Поради което моето предложение към вас е да дадем един отговор, 

какъвто вече давахме по повод на други поставени въпроси, че отговор на 

този въпрос следва да се съдържа в нашето принципно решение за 

регистрацията на кандидатите и ние не може да го заобиколим. Нова е 

разпоредбата. В сила е от 1.12.2018 г. И успоредно с това наистина да 

обединим тези въпроси, които постигнаха в Централната избирателна 

комисия по Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и да ги препратим на Сдружението на общините в Република България. Те 

да излязат с някакво становище по този въпрос.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Господин 

Николов. 

 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, наистина въпросът с 

новите правила за несъвместимост влизащи в сила на 1.12.2019 г. за 

общинските съветници е много остър. Това което е поставено като въпрос 

всъщност е продължение на тази тема. Тези кандидати за съответните 5174 

места за общински съветници, всички до един в момента, които имат 

определен бизнес като еднолични търговци или участват в търговски 

дружества си поставят тези въпроси.  

Аз смятам, че наистина може да поставим въпроса на Националното 

сдружение на общините, но по конкретния въпрос дължим конкретен 

отговор. Аз съм съгласен, че въпроса не е ясен. Забраните, които са в 

цитираната точка 5 на чл. 34 на ал. 3 са три групи. Ще им бъде забранено 

на общинските съветници, но не на тях, а на техните еднолични търговци и 

на търговски дружества, с които те участват във формата за която се каза, 

участие в управителен или контролен орган или капитал, три неща, три 

алтернативи.  

На първо място, да имат каквито и да било договори с общината в 

която са съветник.  
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За мен в конкретния случай от този въпрос, ние не може да се 

ориентираме дали е налице някоя от споменатите три предпоставки.  

Отделно поставям един друг въпрос. Тази разпоредба няма обратно 

действие. От съдържанието на въпроса аз останах с впечатление, че става 

дума за висящо правоотношение, което новоизбрания общински съветник 

на 27 октомври има неговото търговско дружество, което има не знаем 

какво участие. И от тази гледна точка, според мен, ако тръгнем към 

отговор на въпрос, би могло да се пише директно, че ако става дума за 

свързаност по смисъла на ЗМСМА, не сме сигурни в това и става дума за 

договор, който е сключен преди 1.12.2018 г., дотолкова доколкото става 

дума за рестрикция, закона няма обратно действие.  Това задължително 

трябва да го пишем в отговора до госпожа Вълканова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, след като се чуха различни 

становища в залата, моето предложение е това писмо да бъде препратено 

по компетентност на Националното сдружение на общините, което да 

излезе със съответно становище. Като ще помоля копие от това становище 

да бъде изпратено в Централната избирателна комисия и до госпожа 

Мария Вълканова. Тъй като това около което се обединихме, че 

Централната избирателна комисия не може да тълкува и да изземва 

отношения по Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Не притежава такива правомощия.  

Моля да подложите на гласуване това предложение.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте предложението 

на госпожа Иванова. Моля, процедура по гласуване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако изпращаме някъде писмо 

трябва да е на компетентен орган, който да вземе решение, а не на някой за 

становище, за известяване. Неправителствената организация няма да реши 

проблема.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 4 (Георги 

Баханов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Стефка Стоева).  

Да продължаваме по дневния ред.  

Господин Николов, моля по точка разни.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моята папка може да 

видите два въпроса поставени от граждани, които са стандартни вече. 

Имаме стандартизирани отговори според мен.  

Първият е под № МИ-22-39. Става дума за режима на отпуски, 

който бъдещ член на общинска избирателна комисия би могъл да ползва. 

Тук моето предложение е директно и съм представил в проекта на писмо, 

абсолютно същия текст, който вече сме поставили във въпроси и отговори. 

Мисля, че колегата Андреев миналата седмица представи такъв отговор, 

който влезе и в рубриката. Предлагам стандартизиран отговор. Изготвил 

съм го като писмо П-13-24. Не съдържа име на съответното лице. Имаме 

само имейл на бъдещ член на общинска избирателна комисия вероятно. Не 

си е посочил името. Ще моля да се запознаете.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам да отговорим в този 

смисъл. На страницата на ЦИК има въпроси и отговори. Има отговор на 

този въпрос. А имейла е нормален способ за общуване. Той е 

идентифициран макар и по този начин.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Подкрепям предложението на госпожа 

Стоева. Съгласен съм като докладчик. В това писмо уведомяваме, че може 

да се запознаете с отговор на поставения от вас въпрос в рубрика Въпроси 

и отговори. Ще дадем страницата на комисията. Защото това, което съм 

представил, както казах е копирано.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения. Има ли две 

мнения?  

Процедура по гласуване на препращане към страницата.  
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 1 (Силва Дюкенджиева).  

Господин Николов заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият стандартизиран въпрос вече в 

моята папка МИ-22-41, госпожа Дултова поставя въпроса, че в изборния 

ден ще бъде извън София. Заявява, че местоживеенето ѝ е в този град. Тъй 

като пътува често, ако в изборния ден е извън града как да упражни 

правото си на глас. Също от Рубриката Въпроси и отговори. Но там имаме 

по специфична хипотеза и съм изготвил отговор, който е до госпожа 

Лултова № 13-23. Моля да се запознаете.  

Отговорът се състои в това, че в случай, че има настоящ адрес 

извън София, който отговаря на определените изисквания, би могла след 

подадено заявление да гласува на този адрес. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Отговорът според мен е добър. Само да 

фиксираме датата до която може, евентуално, ако има настоящ адрес там, 

това би била полезната информация. А тя е 12 октомври.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да го качим като въпроси и отговори 

на страницата, защото това е един от най-често задаваните въпроси.  

НИКОАЙ НИКОЛОВ: На страницата въпроса беше във връзка с 

принципа на уседналост от една страна и от друга страна, ако има различие 

в двата адреса. А тук имаме една условност. Не сме сигурни дали  

настоящия адрес на госпожата. Възприемам предложението на колегата 

Ивков.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване на отговора с 

направеното допълнение от господин Ивков.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 
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Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стефанова има думата.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, имам предложение във връзка 

със сключения договор с Информационно обслужване № 15 от 22 април и 

неговото изпълнение, да освободим депозита, който служеше за банкова 

гаранция в размер на 74 908 лв. и 50 ст., във връзка с това, че сме приели 

работата по договора и предмета по него е изпълнен.  

Моля за решение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли изказвания? Чухте 

доклада, чухте предложението за протоколно решение. Изказвания? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с одобрената 

документация вече качена в профила на купувача обществена поръчка, ви 

предлагам да публикуваме съобщение на официалната страница на ЦИК, 

че Централната избирателна комисия е публикувала обява по обществена 

поръчка с предмет – изготвяне на аудио и аудиовизуални произведения, 

клипове и други материали, за провеждане на разяснителна кампания от 

Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври, с цел да популяризираме и да 

призовем повече участници в поръчката.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване колеги.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги 
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Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в моя 

папка са публикувани две писма заедно с преводите им. Едното е с вх. № 

ЦИК-07-184-7. То е от Националната избирателна комисия на Корея, с 

което ни благодарят за визитата в България. Като ни изпращат отново 

кандидатурата на господин Джон Хюн Чой, който е подкрепен от 

Националната избирателна комисия на Корея.  

Докладвам го за запознаване. Има и видеоклипче, което те ни 

излъчиха и на срещата.  

Получили сме писмо от A-WEB с вх. № ЦИК-07-92-6, с което от 

Секретариата на A-WEB ни молят да подпишем пълномощно, съгласно чл. 

14, 2.1 от Устава на A-WEB, с което те да си осигурят кворум за 

провеждане на Изпълнителното бюро и Четвъртото общо събрание, което 

ще се проведе септември месец. 

Моля да разгледате писмото в превод и пълномощното. Уставът и 

чл. 14  2.1 е публикуван във вътрешна мрежа в папка A-WEB, Устав 2017, 

чл. 14 Общо събрание, 14.2 взимане на решения. Член 14 2.1. За кворум се 

счита мнозинството от членовете на асоциацията. Членовете, които нямат 

възможност да участват в Общото събрание могат да делегират своето 

право на глас на някои от участващите членове или на генералния 

секретар. В този случай членовете ще се считат за присъстващи на 

събранието. Решенията се взимат с консенсус, ако не бъде постигнат  

консенсус, решенията се взимат от мнозинство от присъстващите членове.  

Това е този член, който го обсъждахме ш на срещата и имаше 

предложения за промяна, но те ще бъдат факт, след провеждане на 

Четвъртото общо събрание. Сега действа стария Устав.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам да проверим в 

миналото как се е действало при този избор и утре да гласуваме 
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упълномощаваме ли или се въздържаме и отговаряме, че няма да вземем 

становище. Утре в точка разни. Нека проверим каква е била практиката в 

предходните години.  

Господин Войнов заповядайте по точка 2 от дневния ред.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моя папка в подпапка компютърна 

обработка има поместени три файла – условия, ред и срокове, образци за 

конкурса и решение.   

Първо да разгледаме условия, ред и срокове. Така че може да 

видите предложението за условия, ред и срокове за възлагане на 

компютърна обработка на данните в ОИК и ЦИК и издаването на бюлетин 

на ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Характерно за тези условия, ред и срокове е, че в предмета на 

конкурса виждате още на първа страница са добавени още няколко 

дейности, които досега не са били включвани в този вид конкурс. Виждате 

организиране на онлайн видео обучение на членовете на ОИК, 

визуализация на екран при тегленето на жребий за поредността на 

партиите, извършване проверка на членовете на СИК и осигуряване на 

видеоконферентна връзка предназначена за комуникации между членовете 

на ОИК – София  в изборния ден.  

Тук искам да обърна внимание на първото тире – организиране на 

онлайн видеообучение. Оказа се, че през 2015 г. такова не е било правено и 

по принцип е трудно за осъществяване, тъй като има 265 общински 

избирателни комисии, които е невъзможно една по една да бъдат 

обучавани. Ако бъдат групирани по области, то ще се получат много хора, 

които присъстват в отделни зали и такива е трудно да бъдат организирани. 

Така че въпрос за размисъл. Дали първото тире евентуално да не отпадне.  

Другата част от условията са стандартни, които и досега 

Централната избирателна комисия е поставила при възлагането на такава 

обществена поръчка. Като всички те са съобразени с предстоящите на 27 
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октомври избори за общински съветници и за кметове. Тъй като са 23 

страници, аз предлагам да се запознаят колегите и след това може би да се 

коментира.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, четем и след това започваме 

обсъждане.  

Колеги, понеже много са материалите в тази обществена поръчка, 

ако искате да дам 15 минути почивка да се прочете спокойно и да 

продължим.  

Обявявам 15 минути почивка. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме колеги заседанието.  

Дали сме готови с прочит на текста. Да започваме страница по 

страница. Първа страница колеги. Изказвания. Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Понеже се направи едно предложение в 

заглавието за възлагане на компютърната обработка на данните от 

гласуването в ОИК и ЦИК. Но тъй като накрая също го има от гласуването, 

дали няма да стане повторение. Ще остане – за резултатите от изборите за 

общински съветници.  

Предлагам жълтия текст да отпадне. Ако се наложат дейностите, 

които са упоменати в жълтия текст, за тях отделно да се сключва договор 

за извършване на тези дейности.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: При необходимост след обосновка.  

Други колеги. Господин Чаушев по страница 1.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тези трите дейности колко са като стойности?  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по страница 1.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По същество аз предлагам да останат.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ново предложение.  
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Подлагаме го на гласуване предложението на господин Чаушев да 

остане жълтия текст.  

Колеги, понеже предмета на поръчката е обработка на данните от 

гласуването. Това е предмета. И издаване на бюлетини, две дейности. 

Включвайки други, които не са част от предмета. Аз не знам дали тук 

трябва да го направим. Разбира се безвъзмезден труд няма. Ако се наложат 

допълнителни дейности обучение ще го направим. Ще видим с кой 

изпълнител. Може да се плати както каза госпожа Стефанова от 

средствата, които са предвидени за обучение. Иначе включваме тук де 

факто една дейност, която не е свързана с отчитане на резултатите.  

Продължаваме. Оттегли се предложението.  

Страница 2.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам в точка 

3.2 на страница 2, където е изписано: „в това число на Приложение 4 към 

чл. 452, ал. 1 от ИК“,  да си остане така, без да се изписва вътре 

обнародването на всичките  изменения и допълнения.  

КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам да се уеднакви наименованието и 

терминологията със записаното в проекта на решение. Защото там е 

условия, ред и срокове за провеждане на конкурс за определяне на 

изпълнител за възлагане на компютърната обработка. Тук говорим за 

възлагане и изведнъж се казва, кандидатите в конкурса. Никъде не е ясно, 

че това ще бъде конкурсна процедура.  

Решението – Условия, ред и срокове за конкурс за определяне на 

изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка за 

данните от гласуването и издаването на бюлетин.  

В самите условия, ред и срокове нищо не става дума нито за 

конкурса, нито за бюлетина в първите части, в заглавната част. Това да се 

уеднакви и в едното и в другото.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да е еднакво с решението.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Както е проекта за решение, същия текст да бъде 

в заглавието на условия, ред и срокове и в първата точка.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки по страница 2?  

Плащането е поетапно. Така ли ще бъде или еднократно?  

Колеги, по страница 3. Госпожа Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, последното изречение на точка 

7 е даден срок 15 октомври. Да се представи доклад за извършената 

подготовка.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки по страница 3. 

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Решение нямаме. Но при консултации, които 

проведохме нямаше човек, който да изрази обратното мнение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: В точка 2 има един срок до 20 

септември и до 12 октомври. Добре ли са тези срокове?  

Има ли по страница 5 изказвания? Моля страница 6. Има ли 

бележки по страница 6? Страница 7 моля. Бележки по страница 7, 

въпроси? Страница 8. Има ли изказвания по страница 8. Моля, да 

преминем към страница 9.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се синхронизира 22 точка 1 с „б“, точка 6. 

Става въпрос за следното. Изпълнителят предоставя периодично на ЦИК 

междинни данни от гласуването по секции, населени места, да се добави.  

По секции, населени места, райони, общини.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  В точка 6 го има, тук само се синхронизира.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм да се добави. Точка 1 ще стане по 

следния начин. „Изпълнителят предоставя периодично на ЦИК междинни 

данни от гласуването“. Аз предлагам от голямото към малкото да тръгнем. 

По общини, изборни райони, населени места и секции.  
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В една община има много изборни райони. Всяко кметство е 

отделен изборен район. В София всеки административен район е отделен 

изборен район за кмет на района. Това се има предвид изборни райони.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът се съгласи и ги подреди.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: От най-малкото към най-голямото и 

административен район.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Секции, населени места, кметства, 

административни райони и общини.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки по страница 9. Ако 

няма, страница 10.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние ще се произнасяме ли по жалби или 

ще се произнасят съдилищата? Жалби свързани с резултати. Ако се 

произнасяме би трябвало да имаме първични документи и да гледаме има 

или няма грешка и т.н. Това е единствения случай за който съм се сетил.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, обединяваме ли се точка 6 да 

има едно изречение? Други бележки по страница 9? Това беше последната 

точка.  

Страница 10 колеги. Точка 9 на страница 10 моля. Други изказвания 

по страница 10? Колеги, страница 11. Заради броя на общините, които  да 

получат по един екземпляр. Затова е голяма цифрата. Страница 11.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точка 3.3 може би само по изборни райони да 

стане.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме колеги. Страница 13. 

Колеги, страница 14. Страница 15.  

Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, на страница 13 видях един отменен 

нормативен акт в основанията за недопускане на кандидати. Точка 3 пише: 

Не могат да участват в конкурса кандидати или участници при които член 

на Управителния съвет е свързано лице по смисъла на § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване 
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на конфликт на интереси. Такъв закон няма в действащия правен мир. 

Затова предлагам тук да стане: Параграф 1, точка 9, мисля, че беше, от 

Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Наистина няма такъв закон.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Страница 15. Страница 16.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тук може би сега в цената трябва от 4 млн. 

200 000 да я направим на 4 млн. Това е в края на страницата.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Искаме икономическа, финансова 

обосновка за 2016, 2017 и 2018 г.  

А в точка 1.12 да им искаме договори от 2012 г. Удължаваме 

периода. Въпросът е, ако е фирма, която е учредена по-късно. Има 

различие в годините. На това обръщам внимание. Може да не е 

съществувала тази фирма 2012 г.  

Други бележки по страница 16 има ли?  

Колеги, страница 17.  

Колеги, вижте критериите за оценка. Страница 18. Страница 19. 

Страница 20. Страница 21. Страница 22. Страница 23.  

Бележки по тази страница има ли?  

Колеги приключихме. Има ли някакво друго общо изказване към 

условията, реда и сроковете за възлагане на поръчката?  

Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване на протоколно 

решение за приемане на условията, реда и сроковете за възлагане на 

поръчка за компютърна обработка с направените корекции за изменения и 

допълнения.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, , Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Докладчикът е предложил и проект за решение.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има и образци 13 броя.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: По решението колеги. Има проект за 

решение.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В решението само променяме, че офертите за 

участие в конкурса се подават всеки ден от 4 септември до 10 септември, 

за да е аналогично както в условията.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Бележки по проекта за решение има 

ли? Няма изказвания.  

Моля процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, , Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

 Решение № 642.  

Госпожа Иванова има думата.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка ви предлагам 

проект на решение под № 679 за назначаване на общинска избирателна 

комисия в Община Бяла, област Варна.  

Преписката е с вх. № МИ-06-215-10. Проведени са консултации при 

кмета на община Бяла на 16 август, на които консултации са участвали и 

представители на всички парламентарно представени партии, както и на 

коалицията, която има избрани членове в Европейския парламент, 

Демократична България – Обединение.  

Постигнато е пълно съгласие по отношение на ръководството и на 

състава на общинската избирателна комисия. Преписката е 
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окомплектована с всички изискуеми документи. Те са качени. Може да се 

запознаете с тях.  

Предлагам ви проект на решение, с който да назначим общинска 

избирателна комисия в Община Бяла, област Варна, в състав от 13 членове, 

както следва: 

Председател – Мариана Иванова Ценова – ПП „ГЕРБ“ 

Заместник-председател – Елена Симеонова Борянова – ДПС 

Заместник-председател – Веселина Щерева Йонкова – Коалиция от 

партии „Обединени патриоти“ 

Секретар – Цветелина Георгиева Минчева – БСП 

Членове: Ася Асенова Железарова, Елка Николова Добрева и 

Русанка Иванова Томова. И трите от ГЕРБ. Лилия Димитрова Драгнева, 

Добринка Янкова Янева и Василена Тодорова Баналиева от БСП. Даниела 

Костадинова Лазарова – Коалиция от партии „Обединени патриоти“, 

Недко Балинов Балинов – Коалиция „Демократична България – 

Обединение“ и Сияна Стоянова Стоянова от Партия „Воля“.  

Останалият текст е стандартен. Встъпва комисията в правомощията 

си на 7 септември. На назначените членове се издават удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване.  

Качен е и проект на резервни членове на ОИК в Бяла. Това са 

Ивелина Христова Петкова и Галя Николова Борисова от ГЕРБ, както и 

Катинка Пеева Попова от Коалиция от партии „БСП за България“.  

Това е проекта на решение. Предлагам го на вашето внимание. 

Моля да го обсъдим.  

Колеги, ще бъдат разменени в окончателното решение двамата 

членове на ОИК под номер 12 и 13.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки колеги? Допълнение 

към решението? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, , Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Решение № 643.  

Господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Отговор, който съгласувахме и е свързан 

с Комисията за защита на личните данни. Публикувал съм го на моята 

страница.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли бележки, с изключение на 

направената от госпожа Иванова бележка? Одобрено е. Гласувано е.  

Други колеги? Господин Баханов заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание проект за решение за назначаване на общинска избирателна 

комисия гр. Шумен, област Шумен с вх. № МИ-06-215 от 20 август 2019 г. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Любомир 

Христов – кмет на Община Шумен, относно консултациите за състава на 

общинската избирателна комисия Шумен.  

Уведомяваме ви, че същите са били проведени на 19.08.2019 г. и на 

същите консултации е било постигнато пълно съгласие между 

политическите сили за състава на общинска избирателна комисия Шумен.  

Съгласно изискванията на чл. 57, ал. 7 от Изборния кодекс 

предоставям на Централната избирателна комисия необходимите 

изискуеми от нашите решения и Избирателния кодекс документи, които са 

представени от съответните политически партии участвали в 

консултациите, както е представено и писмено предложение за състава на 

общинската избирателна комисия заедно със списъка на резервните 

членове.  
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Всички документи изискуеми от Изборния кодекс и от решенията 

на Централната избирателна комисия, касаещи предложенията за членове 

на общинска избирателна комисия са налице. Беше допълнително днес 

пристигнало удостоверение за правоспособност на предложения 

заместник-председател от Обединени патриоти. Това за пълнота на 

доклада.  

Така че уважаеми колеги, предлагам ви да вземем решение и да 

назначим общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен 

за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Като 

решението да има следния диспозитив.  

Назначава общинска избирателна комисия в Община Шумен, 

област Шумен в състав от 13 членове, както следва:  

Председател – Василина Иванова Кънчева – ПП „ГЕРБ“ 

Заместник-председател Севдалина Петрова Герджикова от 

Обединени патриоти 

Заместник-председател – Валентина Христова Йорданова – 

Коалиция „БСП за България“ 

Секретар – Дениз Айнур Джелял от ПП „ДПС“ 

Виолета Русинова Вълчева, Иван Асенов Найденов и Тодор Петков 

Тодоров от ПП „ГЕРБ“. Марин Николов Зяпков,  Стойко Владимиров 

Георгиев и Десислава Георгиева Капитанова от Коалиция „БСП за 

България“. Дилян Росенов Нанев от Коалиция „Обединени патриоти“, 

Илиян Недков Недев от Партия „Воля“ и Мария Велкова Василева от 

Коалиция „Демократична България“. 

Общинската избирателна комисия да встъпи в правомощията си на 

7 септември и на назначените членове да се издадат съответните 

удостоверения за заеманите от тях длъжности в общинска избирателна 

комисия – Шумен.  

Има и списък на резервните членове. Силвия Неделчева Тодорова  –  

ГЕРБ, Нурай Февзиева Герджикова – Коалиция „ БСП за България“, 
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Несрин  Исмаил Халидова от ДПС, Румен Борисов Григоров – Коалиция 

„Обединени патриоти“, Николай Йорданов Колев – Воля и Тодор Стоянов 

Луков – Коалиция „Демократична България“.  

Това са предложенията за резервни членове.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги доклада. Комисията е 13 

членна. Имате ли въпроси относно общинската избирателна комисия – 

Шумен.  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, , Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Решение № 644.  

 Колеги, дневния ред го изчерпахме.  

 Закривам заседанието.  

 Насрочвам следващото заседание утре в 10.00 часа.  

 

(Закрито в 14,00 ч.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

     Стефка Стоева  

 

 

СЕКРЕТАР :  

    Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова  


